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نتائج النصف األول من عام 2020
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تنويه
مالحظة مهمة :تنطبق املعلومات التالية على هذا العرض التقديمي والشرائح املرتبطة به الصادر عن شركة الزيت العربية السعودية ("الشركة") (ويشار إلى املعلومات بشكل كامل بكلمة ("املعلومات").
تتضمن هذه املعلومات بيانات استشرافية .وجميع املعلومات الواردة هي بيانات استشرافية ،فيما عدا البيانات املتعلقة بحقائق سابقة أو حالية ومدرجة في املعلومات .وتبين البيانات االستشرافية توقعات الشركة الحالية فيما يخص إنفاقها الرأسمالي واستثماراتها،
ومشروعاتها الرئيسة ،وأداء قطاع التنقيب واإلنتاج ،بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة ،ونموها في قطاعي التكرير واملعالجة والتسويق والكيميائيات .وقد تشتمل هذه البيانات ،على سبيل املثال ال الحصر ،على أي بيانات تسبقها أو تتبعها أو تشتمل على كلمات
ً
ً
مثل "تستهدف" ،و"تعتقد" ،و"تتوقع" ،و"تستهدف" ،و"تعتزم" ،و"ربما" ،و"تتنبأ" ،و"تقدر" ،و"تخطط" ،و"تظن" ،و"سوف" ،و"من املمكن" ،و"من املحتمل" ،و"يجب" ،و"سوف" ،و"يمكن" و "تواصل" و "مستقبال" ،وغيرها من الكلمات واأللفاظ التي تحمل صيغا مشابهة
أو ترد في صيغة النفي .ال يمكن التحقق من صحة هذه البيانات االستشرافية ،ألنها تنطوي بطبيعتها على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى خارج نطاق سيطرة الشركة سواء كانت معروفة أو غامضة ،التي قد تؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء
ً
ً
ً
الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وما كان متوقعا صراحة أو ضمنا .وتشمل هذه العوامل :العرض والطلب على النفط الخام في األسواق العاملية وأسعار بيع النفط الخام ،وتأثير الكوارث الطبيعية واألوبئة والجوائح الصحية العامة (مثل مرض كورونا
فيروس ( 2019كوفيد )19-على العرض والطلب على النفط الخام والظروف االقتصادية العامة؛ والتطورات االقتصادية أو السياسية السلبية التي يمكن أن تؤثر على نتائج أعمال الشركة ،والضغوط التنافسية التي تشهدها الشركة ،وأي اختالفات أو تغيرات كبيرة في
األوضاع االقتصادية والتشغيلية الحالية قد تؤثر على الكمية التقديرية لالحتياطيات الثابت وجودها وقيمة تلك االحتياطيات ،واملخاطر واألخطار التشغيلية ،والخسائر بسبب املخاطر املتعلقة بعدم كفاية التأمين ،وقدرة الشركة على تنفيذ املشاريع الحالية
ُ
واملستقبلية ،والدعاوى املرفوعة ،أو التي قد ترفع ،على الشركة ،وقدرة الشركة على تحقيق الفوائد من مشاريع االستحواذ األخيرة أو املستقبلية ،بما في ذلك االستحواذ على سابك ،واملخاطر املتعلقة باألعمال الدولية ،بما في ذلك العقوبات والقيود املفروضة على التجارة
وأنظمة مكافحة الرشاوى والفساد واألنظمة واللوائح األخرى ،واللوائح البيئية ،واعتماد الشركة على أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسيين ،ومحدودية خبرة فريق إدارة الشركة في إدارة الشركات املساهمة العامة ،وموثوقية وأمن أنظمة تقنية املعلومات لدى الشركة،
ً
اختالفا ً
كبيرا بين النتائج الفعلية والنتائج املتوقعة في هذه البيانات االستشرافية املعروضة في هذه املعلومات على
ومخاوف تغير املناخ وآثاره ،واملخاطر املتعلقة باملشاريع التي تنفذها الشركة بتوجيهات من حكومة اململكة ،وغيرها من املخاطر والشكوك التي قد تسبب
النحو املبين في آخر التقارير الدورية املودعة لدى تداول .وملزيد من املعلومات حول املخاطر والشكوك املحتملة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة ،يرجى الرجوع إلى آخر التقارير الدورية املودعة لدى تداول .وتستند هذه البيانات االستشرافية
إلى العديد من االفتراضات املتعلقة باستراتيجيات أعمال الشركة الحالية واملستقبلية ،والبيئة التي ستزاول فيها الشركة أعمالها في املستقبل.
وتنطبق املعلومات ،بما في ذلك البيانات االستشرافية على سبيل املثال ال الحصر ،على تاريخ هذا العرض فحسب ،وليس الهدف منها تقديم أي ضمانات حول النتائج املستقبلية .والشركة تعفي نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر املعلومات أو تحديثها أو مراجعتها،
بما في ذلك أي بيانات مالية أو بيانات استشرافية ،سواء أكان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة ،أو وقوع أحداث مستقبلية أو خالف ذلك ،ما لم تقتض ذلك األنظمة أو اللوائح .ويجب أال يفسر أي شخص هذه املعلومات على أنها نصيحة مالية أو ضريبية أو
استثمارية.
ويجب كذلك عدم اإلفراط في االعتماد على البيانات االستشرافية ،وعدم تحميل الشركة ومديريها وموظفيها مسؤولية أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نتيجة العتماده على هذه البيانات االستشرافية.
وإلى جانب ذلك ،يضم هذا العرض بعض "املقاييس املالية غير املدرجة ضمن املعايير الدولية للتقرير املالي" .وهي مقاييس غير مدرجة ضمن املعايير الدولية للتقرير املالي ،وليس لها معان مدرجة في تلك املعايير .بل تم تقديم هذه املقاييس كمعلومات إضافية تكمل
مقاييس املعايير العاملية للتقرير املالي لتحقيق مزيد من الفهم لنتائج أعمال الشركة من وجهة نظر إدارتها .ولذلك ،ال يجوز النظر إليها بمعزل أو كبديل عن أي تحليل ملعلومات الشركة املالية املدرجة بموجب املعايير العاملية للتقرير املالي.
وللمواءمة بين هذه املقاييس وأقرب مقاييس ضمن املعايير العاملية للتقرير املالي ،يرجى الضغط على الرابط التاليhttps://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-q2-2020-non-IFRS-arabic.pdf :
ال يجوز مقارنة مقاييسنا املالية غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي بتلك التي تعرضها شركات أخرى وتحمل العناوين ذاتها.
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املهندس أمين الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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االستجابة لجائحة كوفيد19-
وآخرمستجداتها

إجراءات الحماية االستباقية
استباق األحداث من خالل الوقاية
التركيزعلى استمرارية األعمال
حماية األعمال وتوفير املقومات الالزمة لها
االرتقاء بمستوى املرونة و أنماط العمل الديناميكية
االستفادة من الخدمات الرقمية وتقنيات االتصاالت والعمل عن ُبعد
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بيئة اقتصاد كلي مليئة بالتحديات
سعر برنت

الطلب العاملي1

(دوالر/برميل)

(مليون برميل في اليوم)
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الربع األول

الربع الرابع

الربع الثالث
الربع الثاني
2019

الطلب العاملي1

الربع األول

الربع الثالث
الربع الثاني
2020

الربع الرابع

0

80

سعر برنت

استمرار الضغوط على هوامش أرباح
التكرير والكيميائيات

أداء سعر السهم2

ُم ّ
عدة كمؤشر ()%
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ظهور دالئل على تعافي الطلب خالل النصف
الثاني من 2020
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املدى لكبرى
شركات النفط
العاملية الخمس

60
40

تراجع غير مسبوق في الطلب العاملي بسبب
الجائحة

ديسمبر 2019

يناير 2020

فبراير 2020

مارس 2020

 .1املصدر :وكالة الطاقة الدولية و إدارة معلومات الطاقة و IHS Markit
 .2املصدرRefinitiv Datastream :

ابريل 2020

مايو 2020

يونيو 2020

يوليو 2020
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اإلنجازات املحققة خالل النصف األول من عام 2020

6

• أعلى صافي دخل وتوزيعات أرباح وإجمالي العائد على
املساهمين ،بين كبرى شركات النفط منذ الطرح األولي

• استمرار الريادة في مستوى كثافة االنبعاثات الكربونية
لقطاع التنقيب واإلنتاج

• توزيعات األرباح :إعالن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة
 37.5مليار دوالر عن الربع األول والربع الثاني

• إسهامات كبيرة لتحقيق هدف خفض إجمالي كثافة
االنبعاثات الكربونية في إطار مبادرة شركات النفط
والغاز بشأن املناخ إلى ما بين  21-20كيلوغرام من ثاني
أوكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي بحلول 2025

• تحقيق أعلى مستوى إنتاج يومي من النفط الخام في
تاريخ الشركة دون استثمارات إضافية
• الحفاظ على مستوى موثوقية بنسبة  ٪99.8وسلسلة
توريد قوية ،مع االستجابة لتحديات كوفيد19-

• إتمام صفقة االستحواذ على  %70في سابك :يحول
أرامكو السعودية إلى عمالق عاملي في مجال
البتروكيميائيات
• إضافة  2.5مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم لطاقة
معالجة الغاز بعد التشغيل الكامل ملعمل الغاز في
الفاضلي
6Saudi Aramco: Company General Use

األستاذ خالد الدباغ

النائب األعلى للرئيس للشؤون
املالية واالستراتيجية والتطوير
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األداء التشغيلي واملالي خالل النصف األول من عام 2020

إنتاج املواد الهيدروكربونية

12.7

مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم

اإلنفاق الرأسمالي

صافي الدخل

23.2

مليار دوالر

13.6

مليار دوالر

النصف األول من عام 13.2 :2019

النصف األول من عام :2019
 46.9مليار دوالر

النصف األول من عام :2019
 14.5مليار دوالر

إنتاج النفط الخـام

التدفقات النقدية الحرة1

توزيعات األرباح املدفوعة

9.5

مليون برميل في اليوم

النصف األول من عام 9.9 :2019

.1

21.1

مليار دوالر

النصف األول من عام :2019
 38مليار دوالر

يرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي www.saudiaramco.com/investors

32.1

مليار دوالر

النصف األول من عام :2019
 46.4مليار دوالر
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مصادرالنقد ومصارفه
النصف األول2019 1

النصف األول2020 2

(مليار دوالر)

(مليار دوالر)

14

35
52

7
121

46

58

المصادر

المصارف

صافي التدفقات النقدية من األعمال

14

اإلنفاق الرأسمالي

 2019 .1ال تشمل عائدات إصدار السندات للمرة األولى البالغة  12.1مليار دوالر ومشتريات االستثمارات قصيرة األجل
 2020 .2غير شاملة لألموال املستحقة على االستثمارات قصيرة األجل بمبلغ 11.6مليار دوالر

35

32

المصادر

المصارف

النقد املحصل عند االستحواذ

توزيعات األرباح

9Saudi Aramco: Company General Use

أثرصفقة االستحواذ على سابك

• أحد أكبر املنتجين في قطاع البتروكيميائيات على مستوى العالم
•

إنتاج ملا يقرب من  90مليون طن من البتروكيميائيات مجتمعة1

• السداد على ثمان سنوات
• اإلستفادة من توزيعات األرباح ً
بدءا من تاريخ االستحواذ

• توحيد القوائم املالية
• إثبات املدفوعات املؤجلة في صافي الدين ونسبة املديونية في قائمة املركز املالي
 .1بناء على بيانات 2019

10
10Saudi Aramco: Company General Use

االنضباط الرأسمالي واملرونة
إجمالي اإلنفاق الرأسمالي1

(مليار دوالر)

40

• اإلنفاق الرأسمالي ال يزال قيد املراجعة

35
30

 30-25مليار دوالر

−

 :2020اإل شاد للحد األدنى من نطاق  30-25مليار دوالر2

ر

25

 2021 −وما بعدها :قيد املراجعة ،وهو أقل بكثير من املبلغ اإلرشادي
السابق

20
15

• األقل مستوى من حيث متطلبات رأس املال بين كبرى شركات النفط
العاملية الخمس

10
5
0
2017

2018

2019

إرشادات  2020إرشادات 2021

 .1يشير إجمالي اإلنفاق الرأسمالي إلى بند اإلنفاق الرأسمالي ضمن القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
 .2تشمل سابك
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توزيعات املساهمين
(مليار دوالر)
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• تعتزم الشركة اإلعالن عن إجمالي أرباح نقدية عادية بقيمة  75مليار دوالر عن
عام  2020وذلك ً
هنا بموافقة مجلس اإلدارة.
ر

50

• أولوية توزيع األرباح على عموم املساهمين
 -حماية من االنخفاض

40
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 .1تعتزم الشركة اإلعالن عن إجمالي أرباح نقدية عادية بقيمة  75مليار دوالر عن عام  2020وذلك ً
رهنا بموافقة مجلس اإلدارة
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إطارمالي قوي عبر مراحل الدورات االقتصادية

عملية دقيقة ومحكمة لتخصيص
رأس املال

استهداف نسبة مديونية بين %15-5
عبر مراحل الدورات االقتصادية1
منح أولوية توزيع األرباح لعموم
املساهمين
 .1نسبة املديونية هي نسبة صافي الدين إلى حاصل جمع صافي الدين والقيمة الدفترية لحقوق املساهمين.
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االلتزام بتحقيق القيمة

مرونة األداء املالي

االستجابة لبيئة دائمة التغير

خفض اإلنفاق الرأسمالي في عام 2020

نية اإلعالن عن توزيعات أرباح بقيمة  75مليار دوالر
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املهندس أمين الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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تنمية التدفقات النقدية الحرة بصورة مستدامة

السوائل

الغاز

• فرص استمرار نمو حجم اإلنتاج

• تلبية الطلب املحلي املتزايد

• ميزة انخفاض التكلفة ،وقاعدة موارد
منخفضة االنبعاثات الكربونية

• عوائد تجارية

التكريرواملعالجة والتسويق
• تحسين األداء
 االستفادة املثلى من األصول التكامل مع سابك -التوسع في التجارة العاملية
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أسئلة وأجوبة

17
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